NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, este elaborat
de către Ministerul Justiţiei în comun cu Oficiul central de probaţiune
Argumentarea necesităţii de reglementare
În conformitate cu Hotărîrea cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului
Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine, nr. 735 din 3 octombrie 2012, Oficiul
central de probaţiune s-a transferat din subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în
subordinea Ministerului Justiţiei, ca instituţie autonomă. Astfel, Oficiul central de probaţiune
are propriul program de activitate şi este separat de alte structuri, iar calitatea de şef/şef adjunct
nu mai este compatibilă cu statutul obţinut, fiind necesar redenumirea actuală a funcţiei în
„director/director adjunct al Oficiului central de probaţiune”.
Responsabilitatea realizării sarcinilor de activitate a Oficiului central de probaţiune s-au
intensificat considerabil din momentul ce a devenit instituţie autonomă subordonată direct
Ministerului Justiţiei.
În acest sens, a fost modificat statul de personal al serviciul de probaţiune unde, în
cadrul Oficiului central de probaţiune subdiviziuni structurale au fost instituite direcţii.
Conducătorii subdiviziunilor structurale de servicii/secţii/direcţii cît şi a subdiviziunilor
teritoriale, în număr de 42 Birouri de probaţiune, conform actelor normative în vigoare au
calitatea de „şefi”.
Reieşind din cele menţionate, în prezentul proiect de Lege este justificată propunerea ca
conducerea Oficiului central de probaţiune în ansamblu să fie asigurată de director şi respectiv,
de director adjunct. Directorul şi directorul adjunct asigură conducerea Oficiului central de
probaţiune şi subdiviziunilor lui teritoriale.
Un alt argument este că, conducerea altor autorităţi publice cu statut similar subordonate
direct Ministerului Justiţiei, de asemenea, este asigurată de „directori” şi după caz de „directori
adjuncţi”, fapt ce confirmă oportunitatea modificării şi completării Clasificatorului unic al
funcţiilor publice la capitolul Oficiului central de probaţiune.
Probaţiunea este o alternativă la condamnarea cu închisoare, un caz special de
condamnare, pentru unele infracţiuni mai puţin periculoase.
Articolul 3 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune stipulează că,
subiecţii probaţiunii sunt persoanele aflate în conflict cu legea penală. De asemenea, legea
nominalizată prevede că, una din competenţele consilierului de probaţiune este „ţinerea la
evidenţă şi exercitarea controlului persoanelor condamnate cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei, a persoanelor liberate condiţionat de pedeapsă penală înainte de termen şi
al persoanelor condamnate cu amînarea executării pedepsei.”
Consilierii de probaţiune sunt salarizaţi în baza Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. În funcţie de specificul şi condiţiile de activitate,
gradele de salarizare stabilite se majorează cu unu sau două grade pentru funcţionarii publici
din organele abilitate cu funcţii de control şi desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru
sănătate şi viaţă, pentru perioada de exercitare a funcţiei.
În evidenţa organelr de probaţiune se află persoane recidiviste, cu agresivitate înaltă,
violatori cu caracter ofensiv şi necontrolat, cu boli infecţioase, cum ar fi, tuberculoza acută,
HIV sida, alcoolici, persoane drogate. Consilierii de probaţiune sunt obligaţi prin lege să
exercite controlul asupra comportamentului şi să urmărească corectarea şi reintegrarea în
societate. Periodic se petrec întrevederi cu subiecţii probaţiunii în care funcţionarul din cadrul
Biroului de probaţiune este expus direct pericolului. Deplasările la domiciliul persoanelor în
conflict cu legea penală, verificările comportamentului la locul de muncă sau de trai,

modalitatea de educare şi îngrijire a copiilor, îndeplinirea obligaţiunilor stabilite de instanţa de
judecată îl face pe clientul probaţiunii nepoliticos, şi uneori violent. Întrevederile la Biroul de
probaţiune sau la domiciliu persoanelor în cazul celor care suferă de boli infecţioase sunt cele
mai periculoase pentru viaţa şi sănătatea consilierilor de probaţiune din considerentul locului
închis şi pericolului iminent al maladiilor.
În acest context consilierii de probaţiune sunt direct supuşi riscurilor care le-ar
prejudicia viaţa şi sănătatea în desfăşurarea acţiunilor de resocializare şi de reintegrare a
subiecţilor probaţiunii.
În argumentarea celor spuse, în anul 2012 în activitatea serviciului de probaţiune s-au
atestat cazuri reale de agresivitate şi acţiuni violente de către Autorităţile nistrene manifestate
asupra consilierilor de probaţiune, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru soluţionarea
cazului şi prevenirea altor situaţii similare serviciul de probatiune a sesizat Comisia Unificată
de Control şi Biroul pentru Integrare din cadrul Guvernului Republicii Moldova.
De asemenea, în activitatea serviciului de probaţiune au fost înregistrate cazuri de
infectare a bolilor uşor transmisibile, spre exemplu tuberculoza în formă deschisă, în care
consilierul de pobaţiune a fost spitalizat în mod de urgenţă.
Activitatea de probaţiune constă într-un contact permanent cu subiecţii probaţiunii.
Întîlnirile, întrevederile profesionale, dialogurile petrecute cu persoanele la evidenţă sunt
necesare pentru studierea şi cunoaşterea persoanei, problemelor şi necesităţilor pe care acesta le
are. Evaluarea psiho-socială, control al persoanelor aflate în conflict cu legea penală,
resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie pentru preîntîmpinarea
săvîrşirii de noi infracţiuni sunt activităţi indispensabile unor riscuri din partea celui care le
întreprinde.
Asigurarea executării pedepselor penale pentru corectarea şi reeducarea în scopul
preîntîmpinării de noi infracţiuni presupune îngrădirea unor drepturi şi libertăţi fundamentale a
persoanelor aflate în conflict cu legea penală. Aceste categorii de persoane aflaţi în deplină
libertate nu se pot deplasa în anumite locuri pe perioade îndelungate, sunt restricţionaţi de a
frecventa anumite locuri după ore anumite, sunt privaţi de dreptul de ocupa anumite funcţii sau
de a conduce vehicule, trebuie să se prezinte periodic la organul competent, fapt ce le crează un
mare desconfort. Controlul asupra comportării celor condamnaţi şi urmărirea conformării
hotărîrilor instanţelor de judecată admite risuri de violenţă periculoasă deoarece respectarea sau
nerespectarea obligaţiunilor prestabilite este documentată de consilierii de probaţiune, ultimii
fiind lipsiţi de pază sau careva protecţie în activitatea cotidiană. Ameninţările şi cuvintele
înjositoare în adresa consilierilor de probaţiune sunt frecvente din partea subiecţilor, iar toţi
aceşti factori enumeraţi determină condiţiile de risc în activitatea desfăşurată.
Activitatea consilierilor din cadrul organelr de probaţiune se încadrează în totalitate în
categoria funcţiilor de control ce desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă
reglementate în Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
Astfel, în contextul celor expuse a apărut necesitatea modificării Legii privind sistemul
de salarizare a funcţionarilor publici
Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care
reglementează domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative.
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Proiectul are drept scop ajustarea sistemului de salarizare şi remunerare corespunzătoare
a consilierilor de probaţiune la specificul muncii pe care o desfăşoară, precum şi înlăturării
discrepanţelor între categoriile de funcţionari ce desfăşoară activitate de risc prevăzute în
Legea cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi cele care desfăşoară
activitate de risc.
Obiectivele urmărite de prezentul proiect constau în consolidarea sistemului de
probaţiune.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de Lege v-a implica cheltuieli financiare din partea statului. deoarece se

direcţionează asupra optimizării organelor de probaţiune prin majorarea efectivului-limită al
Oficiului central de probaţiune cu 42 de unităţi (cîte un consilier de probaţiune juvenilă,
specialist în psihologie în fiecare unitate administrativ – teritorială de nivelul al doilea).
Consilierii de probaţiune au statut de funcţionar public şi cad sub incidenţa Legii nr. 158
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, salarizarea
acestora se efectuiază în conformitate cu prevedrile Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, iar retribuirea muncii a personalului tehnic se
efectuiază în baza Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 26 deptembrie 2012 privind salarizarea
personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor
judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
La momentul actual efectivul limită al organului de probaţiune constituie 243 unităţi,
dintre care 31 de unităţi este personalulu tehnic.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislaticea fost plasat
pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa decizională,
directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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